
Analisador CLINITEK Advantus

Inovação no Controle de Qualidade  
e Melhoria do Fluxo de trabalho da Urinálise

O analisador CLINITEK Advantus ® para 
urinálise oferece produtividade flexível para 
clínicas e laboratórios, trazendo benefícios 
como: Leitura automática de tiras, 
interpretação e documentação de resultados, 
eliminação da subjetividade visual e redução 
dos riscos de erros.
Com uma produtividade de até 500 tiras por 
hora, o analisador CLINITEK Advantus 
maximiza o fluxo de trabalho e garante 
resultados de alta qualidade consistente, 
mesmo durante períodos de pico.
CLINITEK® e Multistix— as marcas mais 
usadas de analisadores e tiras de urina em 
todo o mundo.

Melhoria da integridade de  dados 
•  Analisador proporciona verificação 

automatizada de qualidade (Auto-Checks):
–  Identificação e elaboração de relatórios, 

validados apenas para as tiras Siemens
–  Alerta de erro automático se a tira for 

degradada por causa da exposição  
à humidade (disponível apenas com tiras  
de teste que têm a banda de leucócitos)

   Mostra interferência na amostra quando são 
detetados interferentes (disponibilidade 
depende do tipo de tira)*

• Entrada de dados por códigos de barras
– Paciente e operador
– Lote e data de validade da tira
– Turvação
– Comentários

Controle de Qualidade (CQ) melhorado
•  Usuário define o protocolo de testes de CQ
•  Solicita automaticamente a realização de 

teste CQ
•  Bloqueio pelo CQ ajuda a garantir  

a confiabilidade dos testes

Maior Produtividade
•  Sempre pronto, início imediato do modo  

de espera
•  Permite que o operador carregue amostras 

conforme necessário
•  Sete segundos por amostra; até 500 tiras/ 

hora

Operação flexível para atender às 
necessidades de fluxo de trabalho
•  Reconhece automaticamente múltiplos tipos 

de tira Siemens
• Extrai e copia lista de informações do LIS
• Acomoda facilmente testes STAT
• Pronto para rede
•  Suporta até três tipos de flags de 

confirmação definidas por usuários 
diferentes

Consolidação Microscópica
•  Automaticamente deteta e imprime 

relatórios de identificação de amostras para 
acompanhamento na microscopia

•  Permite a entrada manual dos resultados  
de microscopia

•  Relatório consolidado pode ser impresso  
e/ ou transmitido para o LIS ou outros 
sistema de gestão de dados

* Notas de Interferência da 
Amostra:

1.   Alta Gravidade Específica pode 
causar resultados falsos de 
Glicose baixa

2.  Glicose elevada pode causar 
resultados falsos de Leucócitos 
baixo

3.  Sangue visível na urina pode 
causar resultados falsos de 
Proteina elevada

4.  pH alto pode causar resultados 
falsos de Proteina elevada

5.  Alta Gravidade Específica pode 
causar resultados falsos de 
Leucócitos baixo



A Siemens Healthcare Diagnostics, um líder 
global em diagnósticos clínicos, fornece aos 
profissionais de saúde, especialistas e aos 
médicos de laboratórios, opções Point of Care 
com toda a informação necessária para 
diagnosticar com precisão, tratar e monitorizar 
os pacientes. O nosso portfólio inovador 
orientado para o desempenho e o atendimento 
personalizado dos pacientes combina soluções 
para agilizar o fluxo de trabalho, otimizar  
a eficiência operacional e conseguir melhores 
resultados para os pacientes. 

CLINITEK, CLINITEK Advantus, Multistix, e todas 
as marcas associadas são marcas registadas  
da Siemens Healthcare Diagnostics Inc., ou seus 
afiliados. Todas as outras marcas registadas  
e marcas comerciais são propriedade dos seus 
respetivos proprietários. A disponibilidade  
do produto pode variar de país para país  
e encontra-se sujeita a diferentes requisitos 
regulamentares. Por favor contacte o seu 
representante local para verificar  
a disponibilidade.
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Especificações CLINITEK Advantus
Visão Geral
Descrição do sistema  Analisador de química de urina semi automático
Parâmetros  Leucócitos, nitrito, proteína, albumina, sangue,  
 glicose, cetona, bilirrubina, urobilinogênio, pH, 
 gravidade específica, creatinina, proteína, Razão 
 Proteina-Creatinina e Razão Albumina-Creatinina
Medição automática  Cor da Urina
Formato do Teste  Tiras reagentes de química seca 
Medição do Teste  A mudança de cor medida por fotometria de  
 refletância; Leituras duplas em comprimentos de onda  
 reativas e de referência; Ajusta-se automaticamente  
 para a cor da urina
Turvação da Amostra  Resultados introduzidos através do teclado ou leitor  
 de código de barras
Verificação Automática (Auto-Checks)  – Identificação e reportes de tiras Siemens  
 –  Exposição de humidade testada em cada tira com  

banda de leucócitos
 –  Interferências na amostra, disponibilidade depende  

do tipo de tira  
Informações Gerais
Dimensões  32 (h) x 39 (w) x 35 (d) cm
Peso  7.2 kg
Requisitos elétricos  100 V A 240 V; 50/60 Hz
Linha de Corrente  <0.5 mA em condição normal  
 <3.5 mA em condição de primeira avaria
Potência Máxima  72 VA
Faixa de temperatura ambiente  
de operação 18oC A 30oC
Faixa de humidade do ambiente  
operacional Humidade relativa de 20% a 80% 
Compliance  UL, CE, EMC
Calibração  Automática a cada tira 

Manipulação Teste
Carregamento da Amostra  Manual, não ditada pelo analisador
STAT Manuseio da amostra  Um toque para capacidade de interrupção STAT 
Processamento da Amostra  Modo único ou em lote, até 500 tiras/ hora 
Entra de ID da Amostras  Manual, Código de Barras ou Baixar do LIS

Computador Integrado
Memória  Grava 500 paciente e  200 controles
Interfaces  ASTM (CCS) 
Display  Tela colorida Touch screen, 5.7 in (14.5 cm),  
 320 horizontal por 240 vertical (QVGA)

Computador / Interfaces Periféricas
Conexão Ethernet  10/100 Mbit, bidirecional 
Impressora integrada  Impressora termina 24 caracteres
Leitor de Código de Barras   Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, UPC
Teclado  Opção de teclado de PC externo /PS2 connection
Impressora externa  Interface da impressora: Conector porta paralela (25 pin)

 

 
 

Mergulhe Certo!
É importante continuar a usar a técnica
adequada de mergulho e manuseio da tira para
otimizar o processamento de testes:
Não toque em qualquer uma das bandas de
teste, incluindo as bandas ID
Sige a técnica apropriada de mergulho:
1. Mergulhe a tira na amostra de urina. Molhe

todos os blocos (volume mínimo necessário 
reduzido, entre 2 a 4 ml). Nota: As bandas ID 
podem ser mergulhadas se a técnica de 
imersão adequada for utilizada.

2. Retire rapidamente a tira teste da amostra.
3. Arrastar a borda da tira com o lado do

recipiente para remover o excesso de urina.
4. Coloque a tira no analisador.

Para maiores informações sobre a capacidade do Auto-Check  
e materiais de controle de qualidade para otimizar a performance: 
www.siemens.com/auto-checks
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